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Zoek Wally in deze Hipflash

Ik tel niet mee!

Ollah neeredei,
reih njiz ew reew tem nee weuin droowroov. Ezed reek neod
ew teh nooweg nerovetsrethca. Sla ej tid nok nezel, neb ej
deog gizeb. Un tad ej teh redno ed eink tbeh, nelluz ew teh taw
rekjilioem nekam. Nee sulp nee si? Deog oz! Neenedneziud
sulp Neenedneziud si? Tad saw lew taw rekjilioem eh? Eko,
geoneg dnekereg! Jiw nebbeh la mrone leev niz ni pmak. Eilluj
koo? Jiw neleov un la tad tid teh etskuel pmak tioo tdrow! raam
tsree nebbeh ew gon elekne ekuel negadnoz roov ed geob. Jiw
nepoh tad ielluj laamella gizewnaa nelluz njiz! ezno sesucxe
roov teh erar droowroov ne taiciforp sla ej teh laameleh nezeleg
tbeh!
sejteorg Ettol en Bocaj
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- 23 april
- 30 april

MEI

- 7 mei		
- 14 mei
- 21 mei
- 26 mei

Chiro op zondag
Chiro op zondag

Geen chiro, leidingsweekend
Chiro op zondag
Slotdag
Kampvergadering - 15 juni sluiten de inschrijvingen

R
A
A
P
S

!
E
E
M
S
N
O
T
ME
Per 10 flapjes van Joyvalle of Appelsientje krijgen
wij 1 gratis brik Joyvalle voor op kamp dus...

SPAREN MAAR!
Geef je verzamelde flapjes aan de leiding of steek
ze in op Bierbeekstraat 123
Meer informatie: lekkeropkamp.be
En per 10 verzamelde codes op Lotusverpakkingen krijgen wij een gratis pot
speculoospasta dus...

SPAREN MAAR!

Meer informatie: lotusopkamp.be

JULI

- 1 tot en met 11 juli
Chirokamp rakwi’s, tito’s, keti’s en aspi’s te Ham- Genendijk

ps: we moeten alles voor 1 juni opsturen, geef dus
je codes en flapjes meteen aan de leiding!

- 6 juli tot en met 11 juli
Chirokamp sloebers en speelclub te Ham- Genendijk
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Dansen

vuil worden
Koken

Afwassen
8

vriendjes maken
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Schilderen
tactisch denken
Samen spelen

jezelf zijn
toffe spelletjes
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Samen delen
Meer foto’s vind
je op onze site!
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Sinds enkele maanden hebben we er een nieuwe leidster bij:
Ellen! Ze werd na haar aspi-jaar geen leidster, maar ze heeft
zich nu natuurlijk bedacht. De ideale gelegenheid dus voor een
interview.

Gênantste chiromoment:
Moeilijk, als leiding heb ik nog niet echt iets gênants gedaan.
Maar als lid heb ik sowieso veel gênante dingen meegemaakt
haha :) Het eerste waar ik aan denk is dat ik als sloeber
of speelclub op kamp verjaarde. Vlak voor ik de refter
binnenkwam, voor het ontbijt gleed ik uit op een modderig stukje
gras en viel ik op mijn poep. Mijn leidster van toen had dat
gezien en ik schaamde me dood!
Wat wil je later worden?
Iemand die gezinnen begeleidt met moeilijkheden zoals
kinderen met autisme, adhd,... of iemand die mee nadenkt over
onderwijs: wat goed is en wat slecht is

Bijnaam: Donnie
Groep: Sloebers
Hobby's: Chiro en ik bak en kook wel dikwijls thuis :)
Bovenaan op je bucketlist?
Alle Griekse eilanden bezoeken :)
Had je 1 miljoen wat zou jij dan doen?
Op reis gaan en geld aan het goede doel schenken.
Wie is je grootste held?
De persoon die zoiets als chiro heeft uitgevonden natuurlijk!
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17 september 2017, voor het Chirojaar ook maar begonnen
was, was de leiding al weer druk bezig. Vanaf 10u waren we te
vinden op de Vlindersite in Korbeek-Lo om ons steentje bij te
dragen aan de strijd tegen kanker. Dozen vol azalea's werden
deze mooie zaterdagvoormiddag verkocht ten voordele van
"Kom op tegen Kanker". We willen iedereen die een plantje kocht
nogmaals bedanken om mee een vuist te maken tegen Kanker
en hopen jullie volgend jaar allemaal weer te zien!
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Naar jaarlijkse gewoonte gingen wij ook dit jaar weer met
heel de Chiro naar de jeugddag in Boutersem. Na een
gezellige busrit met veel ambiance kwamen we aan in het
paradijs der springkastelen. Overal waar je keek stond wel
een variant op een springkasteel: van een klimmuur, tot een
vrije val, een gladiator run en een autobaan. Maar dit was
nog lang niet alles. We konden ook enkele kunstjes leren bij
de circusschool of onze spieren tonen bij het autoduwen.
Verder maakten we salto’s op de trampolines en aten we een
lekkere fruitbrochette. Maar het hoogtepunt was toch wel
de kinderboerderij. Niet alleen waren er kippen en konijnen,
maar ook een stinkdier, papegaaien en een schildpad. En
de echte durfals, die konden gewoon een slang in hun nek
leggen. Een ding is zeker: volgend jaar zijn wij weer van de
partij!

'Chef! Oven!'
Dat is wat je hoort als je gaat spieken in de keuken van de
Giorno. Maar pas op, als je in de weg loopt van de chefs krijg je
wel onder je voeten hoor!
De Giorno was ook dit jaar zeer geslaagd, met zo'n 349
bestellingen was de leiding zowel zaterdag als zondag druk
in de weer. Maar hoe zou een Giorno nu zijn zonder klanten?
Daarom nog eens bedankt allemaal om te komen! Zowel
zaterdag als zondag was het drukjes maar we hebben ons goed
geamuseerd en hebben zelf ook genoten van de pasta.

Hopelijk tot volgend jaar!
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In plaats van op de chiro te spelen gaan we eens een dagje
cultuur opsnuiven in De Borre. De speelclub en rakwi’s gingen
voor de avontuurlijke kant en leerden pijl en boog schieten.
Gelukkig zat er geen scherpe punt aan de pijlen en had
iedereen een masker. Anders zou het wel wat gevaarlijker zijn
geweest want iedereen was erop gebrand om te winnen. De
sloebers moesten in het avontuur niet onderdoen, ze kregen
een workshop parcour. Dus mama en papa, zorg dat er genoeg
kussens op de grond liggen want jullie sloebers kunnen nu van
de keukentafel tot de zetel springen! We gingen samen kijken
naar een hamer die verliefd werd en daarna ging de leiding de
ouderopvang in zodat de leden vrij konden spelen. De jongens
bouwden een megakasteel met houten staafjes en de meisjes
zorgden voor een lange wachtrij aan het fotokot. En dan was er
nog het eindspektakel: vuurspuwers in een autootje. Wat we hier
vooral van onthouden: doe dit zeker niet thuis!
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Op vrijdagavond 2 december was het weer zover. Naar
jaarlijkse traditie kwam de grootste kindervriend naar de Chiro!
Zoals gewoonlijk was de aankomst van de Sint op de Chiro weer
spectaculair: de kindjes zongen, de pieten gooiden met snoep
en iedereen was enthousiast en blij!
Vervolgens mocht elke groep een bezoekje brengen aan de
Sint, beginnende bij de schattige Sloebers en eindigend bij de
stoere Aspi’s. Tijdens dat bezoekje kon iedereen aan de hand
van enkele door de Sint gekozen opdrachtjes zijn eigen zakje
snoep verdienen! Daar bovenop, als iedereen van de groep
(relatief) braaf was geweest, kreeg de groep nog een cadeau
van de Sint!!
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Zondag 15 januari startten we eindelijk opnieuw na 3 lange
weken zonder chiro. We gingen zoals ieder jaar met de hele
chiro schaatsen. Ondanks de examens was er toch veel leiding
aanwezig.Voor vele sloebers was het de eerste keer dat ze
gingen schaatsen en dat was er aan te zien ;) Gelukkig zijn er
ook dit jaar geen ongevallen gebeurd. De scouts van Heverlee
was ook aanwezig, maar wij konden natuurlijk veel beter
schaatsen ;)
Het was weer heel leuk!
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Op zondag 12 maart konden jullie dit jaar opnieuw genieten
van een heerlijk ontbijt, dat indien gewenst tot bij jou aan de
deur werd gebracht. Maar hoe komt zo’n ontbijtdoos nu tot bij
jullie deur? Wel op zaterdagochtend werden een deel van de
‘ingrediënten’ in de Carrefour gehaald. Op zaterdagavond kwam
de leidingsploeg een eerste keer samen om de ontbijtdozen
te vullen. We vormden naar gewoonte een soort lopende band
zodat elk ingrediënt van botervlootje tot cornflakesdoosje in de
juiste doos terecht kwam. De volgende ochtend haalden we
de ovenverse pistolets, sandwiches en chocoladebroodjes bij
Depotter. Deze werden bij in de ontbijtdozen gestoken, ziezo de
ontbijtdozen zijn klaar! Vervolgens werden ze per gezin en per
route gesorteerd om zo op het juiste uur aan jullie deur geleverd
te worden.
Bedankt voor opnieuw een geslaagde editie van ons jaarlijks
ontbijt, met dit jaar 90 bestellingen voor een totaal van maar
liefst 324 ontbijtdozen.

Hopelijk kunnen we jullie volgend jaar opnieuw
verwennen met ons heerlijk ontbijt !
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Ook dit jaar gingen onze jongsten weer op weekend.
Verkleed als schattige kabouters trokken ze naar het verre
Herent. Daar volbrachten ze moeilijke opdrachten, bouwden
ze hun eigen paddenstoel en aten ze overheerlijke
spaghetti! Het enige wat ze niet deden was hun ouders
missen :) Wij vonden het alvast een supertof weekend en nu
op naar kamp!
Xanthe, Toon, Ellen, Mona, Victor
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Vrijdag 17 februari was het moment waar iedereen al maanden
naar uitkeek eindelijk daar. Het sloeber-speelclubweekend
begon namelijk diezelfde avond om 19u. Samen carpoolden
we naar de lokalen van de Scouts te Herent. Daar aangekomen
installeerden we ons en namen we afscheid van onze ouders.
Nu kon het weekend pas echt beginnen. Na eerst gesmuld
te hebben van heerlijke hotdogs was het tijd om rustig
slaapzakspelletjes te spelen. Hierna was het tijd om onze
tandjes te poetsen en kropen we in ons bedje.

Na een vermoeiende dag is het hun toch gelukt om met de raket
terug te keren. Onze dag zat er weer bijna op, maar dat was
buiten de sloebers gerekend. Onze kleinste telgen hadden een
speciaal feestje georganiseerd voor de thuiskomst van onze
helden. Met een lekker drankje, chipsje en goede muziek kon
deze mini-fuif niet stuk. Er werd veel gedanst en meegezongen,
maar je zag dat het hele avontuur van die dag hun tol begon te
eisen bij de speelclub: bedjes tijd! Ze vielen stuk voor stuk in
een diepe slaap. De leiding heeft niks gehoord, alleen een paar
die aan het snurken waren :).
De volgende dag stond volledig in het teken van opruim.
Gelukkig was dit snel gedaan en konden we nog wat vrij spelen
met onze groep en toen waren de ouders daar… snik snik we
moesten ze laten gaan, maar ja binnen een paar maanden is het
al terug kamp!

Groetjes en kusjes,
Jullie leiding

De volgende ochtend werd de leiding zeer vroeg uit hun bed
gehaald door al het kabaal dat onze kleine kadees maakten.
Na een stevig ontbijt en met hun verkleedkleren, waren de
speelclubbers klaar om erin te vliegen (‘letterlijk’). Het doel was
om de hoogste top van de raket te bereiken om zo terug naar
planeet Aarde te vliegen, maar onderweg waren er verschillende
hindernissen die ze eerst moesten passeren. Met verschillende
opdrachten probeerde de leiding de aliens en astronauten het
moeilijk te maken. Meteorieten ontwijken, parcours afleggen als
astronaut, een ‘vieze’ brij opeten,.. het leek wel kinderspel voor
hen.
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Vrijdag 6 april was een dag waar vele Rakwi’s al lang naar
uitkeken, want dan begon het weekend. En niet zomaar een
weekend, maar een opleidingsweekend tot politieagent!
Vrijdagavond konden alle kandidaat-politie-agenten zich om
half 8 aanmelden bij de leiding. Nadat iedereen aanwezig
was, begon het pas echt. Om erin te vliegen werd de fysieke
paraatheid en het tactische vermogen getest door middel van
een spelletje gekruiste vlaggenstok. Daarna installeerden we
ons in de kamer en aten we nog een croque monsieurs, waarna
het tijd was om naar bed te gaan.
Na een lange, en voor sommigen slapeloze, nacht begonnen
we de dag met een stevig ontbijt: spek en eieren. Dit was nodig,
want het zou een vermoeiende dag worden. De voormiddag
begon met het vangen van boeven. Elk team bestond uit
boeven die een gevaarlijk pakketje moesten stelen. Werden ze
echter getikt door iemand van het andere team, vlogen ze in de
gevangenis. Hierna werd het vermogen om juist te richten getest
met een spelletje levende zeeslag.
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Na een deugddoend middagmaal was het tijd voor het
echte werk. Op een terrein met verschillende schuilplaatsen,
probeerden 2 teams elkaar uit te schakelen met hun wapens.
Geen schrik, de wapens waren zelfgemaakte blaaspijpjes met
papieren propjes in. Na enkele spannende wedstrijden was het
tijd om wat stoom af te laten met een spannend spel tussen 4
vuren. Het leidingsteam (Lotte, Femke en Oli) werd makkelijk
verslagen! Gelukkig maar, want het avondeten stond op ons te
wachten: balletjes in tomatensaus, hmmmmmm!
Na het avondeten was het al vrij laat, dus de Rakwi’s werden
hun bed in gestuurd. Na enkele slaapzakspelletjes, vielen ze
allemaal als een blok in slaap. Jammer genoeg was dat zonder
de leiding gerekend, want die hadden nog een verrassing in
petto. Politieagenten moeten namelijk dag EN nacht paraat
staan. Om klokslag 12 uur werden de Rakwi’s gewekt voor het
fameuze nachtspel. Dit was een sluipspel waarbij ze moesten
proberen binnenraken in het leidingskamp zonder dat de leiding
hun ontdekte. Na een klein uurtje was het spel afgelopen en
konden ze allemaal verder gaan slapen.
De volgende ochtend was het alweer tijd om afscheid te nemen,
maar niet vooraleer we nog eens een ouderwets potje Baseball
hadden gespeeld. De tijd vloog voorbij en daar waren de eerste
ouders al. Dit betekende dat het weekend jammer genoeg
voorbij was. Ook de leiding kon moe, maar tevreden naar huis.

Wij vonden het een fijn weekend en hopen jullie
allemaal terug te zien op kamp!
xxx jullie leiding
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TITO
7 april 2017, de dag dat een bende gevangen verplaatst werd
naar de gevangenis in Boven-Lo. Om 19u kwamen ze aan en
werden ze in een voorlopige cel gezet. Toen de politie echter
terug kwam om hen te verplaatsen, waren de misdadigers al
ontsnapt. Befaamde bendeleider Brambo had hen geholpen te
ontsnappen, door allemaal tips in de tijdelijke cel te verstoppen.
Hij had de misdadigers namelijk nodig voor een misdaad te
plegen. Met een beetje denkwerk en extra hulp wisten ze dan
uiteindelijk Brambo te contacteren die vervolgens de politie kon
uitschakelen en hen uit hun cel te laten. Brambo had ook een
kookploeg ingeschakeld die na de ontsnapping van de bende
lekkere croquejes voorzag voor deze hongerige magen. Na het
smullen van deze croquejes was het al tijd voor de bende om in
hun bed te kruipen.
De volgende ochtend werden ze al vroeg uit hun bed gehaald,
en na een kort ontbijt moesten ze dringend vertrekken uit de
gevangenis als ze niet wouden dat de politie hen vond. Samen
met Brambo gingen ze op ontsnappingstocht, toen ze bijna
helemaal weg waren, ontdekte de politie waar ze heen gingen
en zette ze de achtervolging in. Maar de misdadigers wisten
toch nog te ontkomen en konden nu echt beginnen aan het
plannen van hun misdaad.
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In de namiddag begonnen ze dan ook met een training en
teambuilding. Ze moesten samenwerken om allemaal proeven
te volbrengen tot dat ze helemaal klaar waren om die ultieme
misdaad te plegen. Na nog wat vitamientjes (fruitsla met
yoghurt) gegeten te hebben als vieruurtje konden ze er eindelijk
aan beginnen! Brambo legde hun de misdaad uit. Ze moesten
4 hoog beschermde mannen weten te vermoorden. Hiervoor
moesten ze eerst voorbij de politie geraken en vervolgens ook
nog de security weten te omzeilen. Dan konden ze bij een
corrupte politie kogels kopen om zo te kunnen schieten op de
slachtoffers. Na een moeizame start wisten ze toch alle 4 de
slachtoffers dood te schieten en was de missie volbracht.
Na deze vermoeiende dag wachtte er nog een heerlijk
avondmaal op hen, namelijk verse balletjes in tomatensaus
met pasta (voorzien door de super goede kookploeg Emilie en
Joyce). Na hun buikje helemaal rond gegeten te hebben en
de afwas gedaan te hebben was het tijd voor hun beloning.
KIDIBUL!
Nu dat ze uit de gevangenis ontsnapt waren en de misdaad
erop zat, was het tijd om terug naar huis te gaan.
Het was een heel fijn weekend en dank jullie om zo braaf te
slapen :)

Dikke kussen,
,
Jullie allerliefste leiding!
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KETI

ASPI

9 februari 2017: een ijskoude winteravond, maar de dappere
keti's stonden paraat met hun fiets aan de lokalen. Klaar
voor wat beloofde een topweekend te worden: je bent maar
eenmaal keti, toch? Op zoek naar de weekendplaats via een
fotozoektocht, kwamen de keti's na wat zoeken samen met de
aspi's aan in Herent. Na het gebruikelijke installeren, een paar
croque monsieurkes eten en enkele kringspelletjes, was het al
weer tijd om te gaan slapen.
Zaterdagochtend ontwaakten we in een andere wereld. Er
waren twee nieuwe politieke partijen opgericht. Beiden streden
ze voor de onafhankelijkheid van Herent. Uiteindelijk haalde
extreemrechts het van extreemlinks, na een overwinning in het
grote kiesdebat met discussies over onder andere migratie en
milieu.
Na het middageten was het tijd om een spel tegen de aspi's
te spelen. Een levensechte versie van Candy Crush Saga met
echte snoepjes was de ultieme manier om uit te maken welke
afdeling nu weer de sterkste was. De keti's toonden zich sterk in
oa touwtrekken en ballen (waar Lukas N eindelijk een spel wist
te winnen :o ), maar moesten uiteindelijk het tactische onderspit
delven tegen de aspi's. Na een heerlijke warme maaltijd (puree,
worst en appelmoes), stond er nog een tv-programma uit de
oude doos op het programma: Binnen De Minuut. Enkele leuke
opdrachten later gingen de keti's moe, maar voldaan slapen.

En of het een leuk weekend was!

Het weekend van de aspi’s begon al met een heuse zoektocht
naar de weekendplaats, gelukkig zitten er een aantal
slimmeriken tussen die de puzzel vonden en iedereen veilig
en wel ter plaatse bracht. Bij aankomst verwende hun leiding
hen zoals gewoonlijk met de beste Croque monsieurs ooit! Hun
buikje vol gegeten speelden ze spelletjes met de leiding wat
uitbarstte in een heus dansfestijn.
De aspi’s wonnen de battle tegen de keti’s in het grote candy
crush spel… natuurlijk! ;) Na de overwinning hebben de twee
groepen zich weer verzoend aan de open haard met een
lekkere boterham in de hand. Ook verzamelden ze vuurballen
waarmee ze zich ’s avonds goed mee geamuseerd hebben.
De opruim ging wat minder vlot, net zoals het naar huis fietsen.
Maar moe en voldaan kroop iedereen zijn bedje dan maar in.
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een matchke zaalvoetbal?

De rakwi’s toch nog veel moeten
oefenen voor ze leiding kunnen worden?

Oliiii en Feennaaaaaaa?

De rakwi’s altijd vrij willen spelen?
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Wallie op vreemde plekken slaapt?
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psssst Wally zat in de foto bij sloeberweekend
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o Bram
o Ellen
o Evelyn
o Femke
o Fenna
o Jacob
o Lien

o Lottede
o Lottedi
o Lottedo
o Mona
o Olivier
o Sarah
o Sien

o Thomas
o Tibo
o Toon
o Victor
o Vincent
o Xanthe
35

Lay-out en tekeningen:
Femke Merens
Tekstjes: alle leiding

